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Thema: beroepen – de bakker 
  
Project  
Op 3 februari starten we met een nieuw thema over beroepen met 
speciale aandacht voor de bakker. Natuurlijk hebben we het ook over 
andere beroepen! 
We gaan een bakkerij inrichten waar de kinderen kunnen spelen; bakken, 
bestellen, verpakken en afrekenen. 
En we gaan naar het bakkerijmuseum!  
 
Het boek dat dan centraal staat is:  
Een taart voor kleine beer van Max Velthuijs. 
 
 

Onderbouwd  
Om u een idee te geven wat de kleuters allemaal leren, zullen we in het themanieuws een aantal doelen aangeven. 

 
Leefstijl 

 
Oproepje 
 
Agenda   
Woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 februari zijn de kinderen vrij 
i.v.m. studiedagen voor het team.                                                                                               
Dinsdag 11 en donderdag 13 februari zijn de contact gesprekken. U heeft 
een uitnodiging ontvangen.  
Woensdag 12 februari vieren we vanaf 10 uur carnaval met alle kinderen. 
Natuurlijk verkleed. Informatie volgt.  
Donderdag 13 februari: bakkerijmuseum. Heeft u zich al opgegeven om 
te rijden?  We hebben voor 17 kinderen zitplaatsen nodig. U kunt bij de 
leerkracht informeren of er al voldoende chauffeurs/begeleiders zijn. 
Maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari: voorjaarsvakantie! 
Donderdag 5 maart beleven we een Cultuurdag op school. Informatie hierover volgt.  
 

 

 

• Rijmen met Ed met de rijmpet  

• Geldbesef: we spelen winkeltje en kinderen leren dat geld waarde heeft. 

• Sorteren op basis van meer kenmerken. Tante Truus komt ons daarbij helpen.  
 
 
 

We gaan verder met het thema: Ken je dat gevoel. 
De vier basisemoties: boosheid, angst, blijdschap en verdriet staan centraal dit thema.   

http://www.obsdevlonder.nl/
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Bijzonderheden 
Heeft u een beroep waar u iets over wilt vertellen of iets van kan laten zien? Of misschien mogen we zelfs wel ergens 
op bezoek komen? Dan horen we het graag! We zouden het erg leuk vinden als er ouders of opa’s/oma’s wat komen 
vertellen over hun beroep.  
   
Nodig 
Uw kind mag dingen meenemen voor de thematafel.  
Heeft u thuis nog spullen die met de bakker (of andere beroepen) te maken hebben? Dan kunnen we die goed 
gebruiken op school! 
 
Welkom 
Sanne en Davis  
Heel veel plezier en een fijne, leerzame tijd op De Vlonder. 

Lied die we de kinderen aanleren: 
Wat zal ik later worden?  
refrein:  
Wat zal ik later worden als ik groot ben  
word ik een groenteman, een bakker of een held  
wat zal ik later worden als ik groot ben   
ja hoe verdien ik later toch mijn geld?  
 
Word ik een brandweerman die elke brand kan blussen  
word ik een dokter die je beter maken kan  
zal ik als filmster straks de mooiste meisjes kussen  
word ik een kok die staat te roeren in een pan?  
Refrein 
 
Word ik een schilder die de wereld kan gaan kleuren  
word ik een slager of een echte timmerman  
word ik agent en mag ik iedereen bekeuren  
word ik een goochelaar die leuke kunstjes kan?  
Refrein 
 
 

 

Vriendelijke groeten, 

Maaike en Mary . 

 

De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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